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  :  
ؼ ىذه الورقة البحثية إلى فحص تيد        

 العالقات العربية التركية باستقصاء الثابت
المتحوؿ منيا مف خالؿ طرح إشكاؿ رئيسي و 

مدى  عييرفصؿ حوؿ فكرة جوىرية مفادىا ت يتـ
لدوؿ العربية في إطار صياغة بااىتماـ تركيا 

سياستيا الخارجية الجديدة  عف فضاءات 
ور جديدة تخفؼ مف حدة سياسة المحا

بأسموب بحثي ، واألحالؼ التي كرستيا سابقا
، توخينا فيو مستويات البحث العممي: الوصؼ
التحميؿ والتفسير استخمصنا نتائج عدة تعتبر 

الباحثة أىميا أف تركيا ال تكافئ فيما بيف 
 شراكتيا مع العالـ العربي

إذ تعتبر األولى مف قبيؿ ، ومع العمـ الغربي 
تصنؼ عالقاتيا مع الشراكة المفتاح بينما 

الشريؾ العربي ضمف سياسة التنويع حيث لـ 
نرصد تحوالت جوىرية في محطات العالقات 
سواء عمى الصعيد الجواري اإلقميمي أو عمى 

 .الصعيد الدولي
 –التركية ، العالقات الكممات المفتاحية:

 العربية.
 

Abstract : 
 

   This paper aims to highlight the 

turkish-arab relation,especially  the 

changes in this path through the foreign 

policy based on moving far from the 

policy of axes followed in the past, In 

respect of the levels of scientific 

research: description, analysis and 

interpretation We have come to several 

conclusions and perhaps the most 

important one is  that Turkey does not 

equal between the Arab world and the 

western one, Where is the partnership 

with the western world keyword while 

with the Arab world it's just in order to 

diversify her markets, we did not observe 

substantial changes in its relations with 

its neighbors and  the distant Arab 

coutries.  
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 :مقدمة
، بسقوط االتحاد السوفياتيو  انتفاء موجبات الروابط التي حكمت العالـ إباف حقبة الثنائية القطبيةب

، منيا تركيا النظر في عالقاتيا اإلقميمية بحثا عف أطر جديدة لمتوازفو  دوؿأعادت العديد مف ال
فتوسمت في بمداف العالـ اإلسالمي العربي شريكا استراتيجيا لتقوية مجاالتيا الحيوية مستفيدة في ذلؾ 

نت مف متاحاتيا الجيوبولتيكية والتاريخية الثرية التي تربطيا بالشعوب العربية السيما تمؾ التي كا
منضمة إلييا قبؿ فؾ االرتباط األرضي لإلمبراطورية العثمانية كالجزائر. كما شكؿ وصوؿ حزب 

متغيرا حاسما في رسـ توجيات جديدة خطتيا تركيا في  2002التنمية إلى سدة الحكـ سنة و  العدالة
أثرت  اختيار شركاء غير تقميدييف في ظؿ ما تعانيو المنطقة الشرؽ أوسطية مف توترات متواصمة

ىي المدعاة و  تداعياتيماو  األزمة العراقيةو  عمى المصالح اإلقميمية التركية باستمرار كاألزمة السورية
 خمؽ دينامية إقميمية إسالمية جديدة تكرس التحرر مف التبعية سياسة المحاور.التي قضت ب

انة العالم ما مكفي ىذا اإلطار ستشتغؿ ورقتي البحثية عمى محاولة فحص اإلشكاؿ التالي:" 
العربي من االستراتجيات التي ابتكرتيا تركيا في إطار سعييا إلى تنويع شراكاتيا اإلستراتيجية 

 ؟-الدول األوروبية-لعضد مصالحيا مع غير شركائيا التقميديين
 القسم األول: مسح تاريخي لمعالقات التركية العربية 

ية عف طريؽ العراؽ وسوريا كمنفذ بري تجاور تركيا العالـ العربي في جنوبيا مف جيتو الشرق
فكاف مف الطبيعي أف ينتج عف ىذا التماس نسيج عالقاتي بيف ، وحيد نحو جيوبولتيكا المنطقة

ومرد ذلؾ إلى حساسيات ال طالما رسخت عبر ، الفاترو  المنطقتيف وصفو المؤرخوف بالخالفي
 طورية العثمانية بعد الحرب العالمية األولىالسيما بعد فؾ االرتباط اإلقميمي بانييار اإلمبرا، التاريخ

تالشي الخالفة اإلسالمية الذي أدى إلى فراغ زعماتي إسالمي في المنطقة وبروز صراعات عمى و 
الحدود بيف الدوؿ المتجاورة ونتناوؿ تجميات ىذه األسباب في أىـ القضايا الخالفية بيف الطرفيف 

 وذلؾ كما ما يمي:
  انعكاساتو  و  ائيمياإلسر –االنسجام التركي 

التي بمغت حد و  ألقت الشراكة بيف الكياف الصييوني المحتؿ لألراضي الفمسطينية والدولة التركية
التحالؼ والتعاوف  في عيد كماؿ أتاتورؾ بظالليا عمى العالقات العربية التركية التي تشنجت بشكؿ 

لدوؿ اإلسالمية اعترافا بدولة السيما وأف تركيا كانت مف أولى ا، كبير وانفصمت لعقود طويمة
، 1996وتمتيا باتفاقية التعاوف العسكري األمني بيف الطرفيف والممضاة سنة  1949االحتالؿ سنة 

التصادـ باعتبار الوضع ميددا لألمف و  األمر الذي زج بالعالقات التركية العربية في دائرة العداء
كي كالدراسة التي أنجزتيا الباحثة الييودية عفراء وعزت الدراسات الميتمة بالشأف التر ، العربي القومي

 بنغيو التوافؽ اإلسرائيمي التركي إلى الدوافع اآلتية:
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حاجة تركيا إلى الطرؼ اإلسرائيمي في مجاؿ تحديث قوتيا العسكرية واالستخباراتية لفرض  -
سمح أيضا بإعادة إذ أصبح الكياف الصييوني أكبر مورد لمجيش التركي مما سي، ىيمنتيا في المنطقة

 رسـ موازيف القوى في المنطقة.
ردا عمى بروز تحالفات  إقميمية في المنطقة في تعميؽ العالقات اإلسرائيمية التركية   نرى  -

كإقامة الجميورية المتحدة بيف مصر وسوريا وكذا سقوط النظاـ الممكي في العراؽ المساند لمرؤى 
 التركية آنذاؾ.

ييودي داخؿ الكونغرس األمريكي في مواجية الموبي األرمني  لمحد مف كسب تأييد الموبي ال -
 (.206ص، -ب.س.ط-، كامؿار تركيا)تأثيرىما عمى استقر 

استبطف انخرط الطرؼ اإلسرائيمي في عممية التعاوف ىذه مف أجؿ اختراؽ المنطقة العربية  -
 نعني تحديدا سوريا والعراؽ.    و  السيما المتآخمة لتركيا

 ل الجيو سياسي اإلقميميالتفاع 
سياسي لممنطقة محؿ الدراسة منبعا رئيسيا لممحددات األساسية الموجية  مثؿ الوضع الجيو

 وتتبدى صور ىذا الوضع في مسألة الحدود، لمعالقات العربية التركية وتطورىا عبر مختمؼ األحقاب
 ننا تفصيميا عمى الشكؿ التالي:يمكو  اليوية السياسية لكؿ وحدة مف وحدات المنطقةو  القوةو  المواردو 

 اصطبغت العالقات بيف البمديف بالتوتر المضطرد :التفاعل التركي السوري طبيعة - 1
 مرسيفو  إذ مثمت قضية إقميـ قيميقا*)يضـ كؿ مف لواء أسكندروف أضنة، برواسب تاريخية غير نقيةو 
ا دولة منتدبة عمى سوريا لصالح التي تنازلت عنيا فرنسا بصفتي تقع ىذه المناطؽ في شماؿ سوريا(و 

*) معاىدة فرنسية تركية أعادت 1921تركيا التي ضمتيا إلييا بموجب ما يعرؼ باتفاقية أنقرة سنة 
.( وأصبح يسمى بإقميـ  20.10.1921تـ التوقيع عمييا في و  تركياو  تعديؿ الحدود بيف سورياو  رسـ

وال يزاؿ اإلشكاؿ ، مكية سوريا ليذه المنطقةوىذا رغـ صدور قرارات عف عصبة األمـ تفيد بم، ىاتاي
باإلضافة إلى مسألة األمف ، (228ص، 2013، السرحاف)قائما بيف تركيا وسوريا إلى غاية اليـو 

معارضة سوريا لمشروع مياه و  القائـ عمى االختالؼ حوؿ المصادر المائيةو  المائي لممنطقة
الذي يقمؿ مف و  عي عمى نير الفراتسد فر  221القاضي بإنشاء سد ضخـ ب  (GAPاألناضوؿ)

يضاعؼ متاعبيا الزراعية الناجمة أيضا عما يشيده العالـ مف تغيرات و  التدفؽ نحو سوريا باإلضافة
فبمغ التأـز ذروتو بيف الجارتيف السيما باستمرار تركيا في استخداـ قضية المياه كورقة ضغط ، مناخية

الفرات ألية اتفاؽ سياسي قانوني وفؽ و  ع نيري الدجمةلمتحكـ في مآؿ القضية الكردية برفضيا إخضا
مقتضيات القانوف الدولي وىو ما سيعيد حتما حسابات توزيع القوى في المنطقة وىذا عمى الرغـ مف 

مع ، الفرات عائمة األنيار الدولية بمجرد سقوط اإلمبراطورية العثمانيةو  أف انتساب نيري الدجمة
 قبيؿ الثورة. 2011يؼ بعد مشروع سد العاصي فيفري اإلشارة إلى بعض التحسف الطف
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إذ تعتبر تركيا ، ساىـ موقؼ سوريا مف حزب العمؿ الكردستاني في قمقمة العالقات بيف الدولتيف
غير أف حدة المشكمة تراخت بعد ، ىذا التشكيؿ السياسي تنظيما إرىابيا خطيرا ييدد أمنيا واستقرارىا

في  1998تركيا سنة و  بروتوكوؿ وقعت عميو سوريا )*اقية أضنةاتف-توقيع معاىدة بيف الطرفيف 
تضمنت في غمؽ مقراتو داخميا.(و  جنوب تركيا يقضي بوقؼ دعـ سوريا لحزب العماؿ الكردستاني

أحد بنودىا وقؼ دعـ سوريا لحزب العماؿ الكردستاني كميا وطردىا لرئيسو عبداهلل أوجالف سنة 
وىذا بعد أف شعرت سوريا بخطورة الوضع عمى أمنيا  ،1999مما سمح باعتقالو سنة  1998

 الداخمي. 
تركيا بعالقات تاريخية وطيدة ترجع إلى و  ارتبطت العراؽ :طبيعة التفاعل التركي العراقي - 2

، 2014سبتمبر، رافد لمحاربة الصفوييف ) 1534دخوؿ السمطاف سميماف القانوني بغداد سنة 
بقاء بغداد تحت السمطة العو  (31ص بعد الحرب  1918ثمانية إلى غاية انييار إمبراطوريتيا سنة ا 

مما سمح باحتكاؾ بيف الدولتيف حوؿ بعض المناطؽ إذ تؤمف تركيا بأحقيتيا في ، العالمية األولى
والتي ، (1923بموجب اتفاقية ساف ريموف* ولوزاف) 1920ممكية الموصؿ الذي ضـ لمعراؽ سنة 

د مف أىمية اإلشكاؿ ىو وقوع كركوؾ كمنبع نفطي استراتيجي وما زا، تعتبر الموصؿ أرضا تركية
إلى أف عقدت الدولتاف معاىدة حسف الجوار سنة  (31ص 2014سبتمبر، رافد ) 5ضمف ىذا المنطقة

وعدـ اعتراؼ تركيا  1958استعادت العالقة بينيما عافيتيا إلى غاية قياـ الثورة في بغداد و  1926
صراع حوؿ الموارد المائية نيري الدجمة والفرات ومع ذلؾ بقيت العالقات بالنظاـ الجديد فييا وبروز ال

بيف مد وجزر فقد أصدرت تركيا في أزمنة الحقة خريطة وىي خريطة ديميريؿ)نسبة لرئيس تركيا 
كاف ممكنا كما ، سميماف ديميريؿ( لمحاربة حزب العماؿ الكردستاني في اإلقميـ التركي العربي ككؿ

بالمائة  45العراؽ إال أف تبعية تركيا لمنفط الروسي بنسبة و  امال رابطا بيف تركيالمنفط أف يكوف ع
 .حاؿ دوف ذلؾ

يقطف تركيا نصؼ أكراد العالـ وتنتشر األقميات الكردية بشكؿ مركز في العراؽ  :قضية األكراد -
نصت  التي حولت مشروع قياـ دولة كردية مثمما 1923جويمية 24وسوريا بموجب معاىدة لوزاف 

، العراؽ، دوؿ ىي :تركيا 04إلى مجرد حقوؽ أقميات تتوزع بيف  1920أوت  10عمى معاىدة سيفر
وىي في تركيا ممثمة سياسيا في حزب العماؿ الكردستاني ، (123ص، 2011، باروت) يراف وسوريا

يات التي المطالب باالنفصاؿ عنيا والذي يجد دعمو في الدوؿ المجاورة رغـ االتفاقو  المعارض ألنقرة
وأىميا ، أبرمتيا ىذه الدوؿ لشؿ حركة ىذا التنظيـ الذي صنفتو أنقرة ضمف خانة التنظيمات اإلرىابية

إال أف ، والقاضية بتعيد سوريا بوقؼ الدعـ لألكراد االنفصالييف 1998االتفاقية التركية السورية سنة 
ي ترنو إلي فرضيا األجندات القضية بقيت بؤرة توتر بيف الجيراف الثالث بسبب التوازنات الت

 طموحاتو اتجاه  الوضع اإلقميمي في المنطقة . و  السياسية لكؿ بمد
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 المتغيرات المتدخمة في العالقات التركية العربية  القسم الثاني:
في إطار الحياة السياسية داخؿ الدولة التركية تتفاعؿ عدة مؤسسات رسمية وأخرى غير رسمية   

حزاب والمجتمع المدني( فتظير بذلؾ مقاربة تشبيكية لصناعة القرار عمى األ، )السمطات الثالث
 مستوييف ىما : 

تتوزع األدوار في صناعة القرار التركي والسياسة الخارجية منو بيف  :المؤسسات الرسمية -1
 السمطات التقميدية الثالث والمؤسسة العسكرية:

 السمطات الثالث بدور محوري  إلى جانب المؤسسة العسكرية تضطمع :المؤسسة التشريعية
المجمس –في مجاؿ السياسة الخارجية حسب األطر الدستورية السارية فتممؾ السمطة التشريعية 

المعاىدات الدولي التي توقعيا السمطة و  صالحية التصديؽ عمى االتفاقيات –الوطني التركي 
نسجؿ ىنا دور المجمس في و  ياالتنفيذية كما يقيد المجاؿ العسكري في حالة الحرب أو المشاركة في

، )خضر 2003رفض السماح ألمريكا باستخداـ األراضي التركية خالؿ العدواف عمى العراؽ سنة 
http://eipss-eg.org/ ،2018.01.05 ما أكسب تركيا صورة أكثر إيجابية لدى الدوؿ )

 اإلسالمية العربية.
 باإلضافة إلى الصالحيات التي يتمتع بيا رئيس الجميورية في مجاؿ   :السمطة التنفيذية

أحسف مثاؿ و  السياسة الخارجية يضطمع رئيس الوزراء بصالحيات شاممة في رسـ السياسة الخارجية
عمى منظر السياسة الخارجية الحديثة في تركيا داود أوغمو والداعي إلى إعادة صياغة العالقات 

 التكامؿ.و  ظور التعاوفالعربية التركية بمن
 تـ تجريد المؤسسة العسكرية مف  2010بعد اإلصالحات الدستورية لسنة  :السمطة القضائية

قرار مثوليـ أما المحاكـ المدني في حالة ارتكاب جرائـ مدنية وىو تحجيـ واضح و  الحصانة القضائية ا 
تاريخ  /http://eipss-eg.org، لنفوذ المؤسسة العسكرية في الحكـ )خضر

 حماية لمديمقراطية.و  (.2018.01.05التصفح:
 وصفت بالمؤسسة السوبرا دستورية وىي مف أعرؽ المؤسسات في  :المؤسسة العسكرية

الدولة وشريكا رئيسيا في ممارسة الحكـ وذلؾ عبر قناتيا الرئيسية مجمس األمف القومي الذي أنشأ 
، فاعؿ الحقيقي لمسمطة حيث يتشكؿ مف قواد المجاالت السيادية لمدولة )األمفلتمثؿ ال 1961سنة

، الخميؿتحت قيادة رئيس الجميورية )و  الخارجية(و  االقتصاد
2008http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/201210161110185021m ،

وطبقا لمدستور التركي تعد ، ومرسي دعائـ النظاـ الجميوري مكاف النظاـ السمطاني( 1026.21.04
 المؤسسة العسكرية حامية العممانية فحمميا التاريخ مسؤلية الجفاء الحاصؿ بيف العالـ اإلسالمي

ا التاريخ باالنسالخ مف جمد إذ تتألؼ نواة المؤسسة العسكرية التركية مف قيادات شيد لي، تركياو 

http://eipss-eg.org/
http://eipss-eg.org/
http://eipss-eg.org/
http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/201210161110185021m
http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/201210161110185021m
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حمفائيا مف دوؿ المحور و  العالـ اإلسالمي مبررة ذلؾ بتسبب العرب والمسمميف في خسارة تركيا
عمى الموقع ، عبد الجميؿلمحرب العالمية الثانية )

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/20121016111018502194.htm 
 (.2017.12.05تاريخ التصفح 

التنظيمات المدنية في تصور العالقة و  ونرـو ىنا دور األحزاب :المؤسسات غير الرسمية -2
فغي ظؿ ترسيخ ديمقراطي سميـ كاف لألحزاب التركية دورا فاعال في تشكيؿ المشيد ، التركية العربية

 لعؿ أىـ محطة في ىذا اإلطار نجد:و  اسي برمتوالسي
 حزب العدالة والتنمية 
( والذي استطاع في فترة وجيزة أف 2001أوت  14ىو حزب العدالة والتنمية والحديث النشأة ) 

لى  يعدؿ مف المسار العاـ لمدولة ضمف دينامية غير صدامية بالنظر إلى تاريخيا السياسي وا 
فوصؼ توجيو المعتدؿ كاف ليذا ، و أبت عمى تسيير دفة الحكـ داخمياالمؤسسات التقميدية التي د

الثقافي بيف و  الحزب تأثير محوري في إعادة االعتبار لمعالقات العربية التركية بإحياء العمؽ التاريخي
 الطرفيف.
حزب و  إلى جانب حزب العدالة والتنمية نجد أحزابا أخرى منيا الحزب الشعب الجميوري    
 قومية التي تعد أقؿ تأثيرا منو.الحركة ال
  منظمات المجتمع المدني 

التنسيؽ التركية وىي مؤسسة و  متنوعة لكف أىميا في مجاؿ السياسة الخارجية نجد وكالة التعاوف
بعد سقوط االتحاد السوفياتي حيث سعت تركيا جاىدة  1992جانفي  24تعاونية وزارية تأسست في 

ت الحاصمة في المنطقة السيما مع الدوؿ الناطقة بالمغة التركية التي إلى االستجابة  الفورية لمتغيرا
كانت بحاجة قوية إلى إعادة بناء ذاتيا وىويتيا كما يعتبر ىذا منفذا جديدا لتغمغؿ تركيا مجددا في 

بالفعؿ توسعت ىذه المنظمة وامتدت إلى خارج دوائرىا األصمية إلى أف بمغت أمريكا ، و المنطقة
  التنسيؽ التركيةو  وقع وكالة التعاوفالالتينية )م

http://www.tika.gov.tr/ar/page/%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A
A%D9%8A%D9%83%D8%A7-       : 2018.01.05تاريخ التصفح).  

 القسم الثالث: مالمح اإلستراتيجية التركية الجديدة اتجاه العالم العربي 
وة السوفياتية وما نجـ عنو مف تغييرات في خارطة القوى إثر انييار الثنائية القطبية واندثار الق

عمدت تركيا إلى مراجعة سياساتيا الخارجية وفؽ منظور واقعي يأخذ في الحسباف عمؽ ، العالمية
 بوضع استراتيجيات تستجيب ليا.و  التحوالت الحاصمة في المنطقة

 

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/20121016111018502194.htm
http://studies.aljazeera.net/issues/2012/10/20121016111018502194.htm
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 األسس الجديدة لمسياسة الخارجية التركية 
خارجية بشكؿ عاـ وفؽ مرتكزات رئيسية رمت مف خالليا تحقيؽ دور بنت تركيا سياستيا ال

 إقميمي ريادي وتمحورت مبادئيا حوؿ:
تصفير سياسة تنقية عالقاتيا الجوارية مف الصراعات والتوتر وىو ما اصطمح عمى تسميتو ب -1

ع الدوؿ لجميع الخالفات المزمنة معمؿ عمى إيجاد صيغ تسوية وفؽ دينامية ديبموماسية ت، المشكالت
العراؽ بتغميب لغة و  المجاورة بخصوص األزمات التي طالت السيما تمؾ المتعمقة بالمياه مع سوريا

 الحوار والتفاوض .
األمنية التي تحدؽ بتركيا باعتبارىا دولة إقميمية عف طريؽ التعاوف  مواجية األخطار -2

ؼ ذات العالقة مع  األكراد السيما مع األطرا، السياسي مع مختمؼ األطراؼو  االستراتيجي األمني
، 2011، )صابر بموازنة الحربة واألمفو   العمؿ بمنطؽ األمف المشترؾ لمجميعو  العراؽو  كسوريا

 (.510ص
التوجو نحو موازنة العالقات مع مختمؼ القوى و  التحوؿ عف االستقطابات وسياسة المحاور -3

الغرب ونسجؿ في ىذا اإلطار رفض تركيا الستخداـ أراضييا و  العالمية عمى نفس المسافة بيف الشرؽ
 في العدواف عمى العراؽ مف قبؿ أمريكا وىو لـ يكف باألمر الييف عمى عالقاتيا مع أمريكا.

 االىتماـ باألزمات الحاصمة في الدوائر الخارجة عف نطاؽ الجوار المباشر كأزمة لبناف -4
( ذبؾ مف خالؿ 475ص، 2017، قوي )سعيديالقوقاز بيدؼ إثبات تركيا كفاعؿ إقميمي و 

 التحكيـ.و  االضطالع بدور الوساطة
 الديبموماسية، االقتصاد استخداـ القوة الناعمة في استقطاب الشركاء عبر مداخؿ عدة أىميا: -5

ابتكار مفيـو جديد مخالؼ و  الثقافة وىو تجسيد لنزع الطابع األمني عف السياسة الخارجية التركيةو 
( بتعزيز التعاوف المتبادؿ بيف أسواؽ 2010، )نزار 14ىو حوار الحضاراتو  اتلصراع الحضار 

 أسواؽ الدوؿ العربية.و  المنطقة
 موجبات اإلستراتيجية التركية الجديدة 

دفعت تركيا إلعادة حساباتيا اتجاه العالـ العربي نتيجة جممة مف األسباب استبطنت عمقيف 
 ي :جوىرييف أحدىما تاريخي واآلخر استراتيج

 موقف االتحاد األوروبي من عضويتيا -1
استيمكت تركيا في انتظارىا قبوؿ االتحاد لعضويتيا كدولة أوروبية تكمفة زمنية باىضة وكانت 

إذ جوبو الطمب بالرفض مرارا رغـ استيفائيا ألغمب الشروط المطموبة وىذا رغـ ، النتيجة سمبية
 1959مجمع األوروبي االقتصادي منذ سنة عضويتيا النشطة في الحمؼ األطمسي وعضويتيا في ال
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وبرر االتحاد موقفو مف القضية ، دعـ لمتصورات الغربية في المنطقةو  وما قدمتو مف مساندة
 .    (177ص، 1997، ىيكؿليس أوروبيا )و  بالمعطى الجغرافي الذي يصنؼ تركيا بمدا آسيويا

 :معطى القيادة السياسية -2
ذلؾ و   عميقا في نوعية القيادة السياسية التي اعتمت سدة الحكـأدركت تركيا بدايات األلفيف تحوال

وىو صاحب التوجو اإلسالمي الحداثي المتمحور حوؿ ، 2002بفوز حزب العدالة والتنمية سنة 
إعادة صياغة العالقات الخارجية التركية بمنطؽ التاريخ والثقافة بغية إحياء المجد العثماني واالبتعاد 

مف الشرؽ و  االستقطابات وفؽ استراتيجية توازف بيف الشركاء مف الغرب عف سياسة المحاورو
بفكر و  (.http://www.aramnews.comتاريخ التصفح             :2009، البيومي)

المصالحة مع الذات ومع الشريؾ الطبيعي الذي تجمع معو عديد الروابط تتوزع عمى المكونات 
فساىمت األيديولوجية ، أصميا حاضنة تاريخية لإلسالـ ولمعربفتركيا في ، اليوياتية لممنطقة برمتيا
 التنمية في تعزيز العالقة بيف الطرفيف.و  السياسية لحزب العدالة

 موازنة الدور التركي في الصراع العربي اإلسرائيمي       -3
إذ صاغت معادلة جديدة قاعدتيا التعامؿ ، انخرطت تركيا بمنظور جديد في القضية الفمسطينية

، ع األطراؼ المتنازعة عمى نفس المسافة دوف أف يؤثر ذلؾ عمى عمؽ العالقات التركية اإلسرائيميةم
 ومف األدلة عمى ىذا الكثير نذكر منيا: 

انسحابو و  2009مواجية الرئيس التركي أردوغاف  لشيموف بيريز خالؿ انعقاد منتدى دافوس  -
 مف المنتدى بسبب تصريح ىذا األخير .

 ة إسرائيؿ في ما عرؼ بمناورات صقر األناضوؿ التي كانت نظمتيا تركيا.إلغاء مشارك  -
كذا تنظيميا لقافمة الحرية والتي و  دعميا لممتضرريف منوو  موقؼ تركيا مف العدواف عمى غزة -

 أتراؾ برصاص االحتالؿ.   09استشيد خالليا 
 .2005احتراـ تركيا لنتائج االنتخابات التي فاز بيا حماس سنة  -
قوي عمى الدوؿ العربية كسوريا التي عرفت العالقات معيا تحوال عميقا بإقامة تعاوف  انفتاح -

ىي األولى و  كذا اتفاقية التعاوف اإلستراتيجي بيف البمديفو  2009عسكري بيف البمديف مثؿ مناورات 
 مف نوعيا في تاريخ البمديف.

 القسم الرابع : العالقات التركية العربية في الوقت الراىن
مت العالقات العربية التركية بشكؿ مضطرد مف خالؿ المؤسسات المختمفة كجامعة الدوؿ تنا

العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي التي جعمت التعاوف بيف الدوؿ اإلسالمية ضمف أولوياتيا والتي 
حيث تفاعمت تركيا مع كؿ القضايا ، (113ص، 2010، تعتبر تركيا عضوا نشطا داخميا )الحمش
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في المنطقة العربية كالقضية الفمسطينية وموجات التحوؿ الديمقراطي التي اجتاحت عديد  العالقة
 تبادؿ المصالح فيما يمي:و  يمكننا أف نجمؿ صور التعاوف، و الدوؿ العربية

 صور التعاون في المجال السياسي:    
 العالقات فأصبحت تركيا عضوا مراقبا في جامعة الدوؿ العربية. مؤسسة -
 يا لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وانتخب أكاديمي تركي أمينا عاما ليا.انضمت ترك -
 مف أىميا الخالؼ السوري اإلسرائيمي.و  توسطت تركيا لحؿ عديد القضايا العربية -
 استراتيجيات التعاوف سنأتي عمى أىميا الحقاو  البروتوكوالتو  إمضاء عديد االتفاقات -
 .2008يا لقمة التعاوف التركي اإلفريقي سنة تساىـ تركيا في كؿ األنشطة العربية كاستضافت -
 العراؽ.و  تـ إنشاء المجمس األعمى لمتعاوف االستراتيجي بيف تركيا -
 ليبيا.و  حتى مع دوؿ خارج الجوار كاألردفو  إلغاء التأشيرة مع دوؿ الجوار سوريا العراؽ -
 صور التعاون في المجال االقتصادي 

فعيا بمنظور التكامؿ اإلقميمي المنبني عمى االستنفاع اقتصاديا انتيجت تركيا نيجا براغماتيا ن
، أىميا المارد النفطيةو  التي يمكف لمشريؾ العربي تمبيتياو  األمثؿ السيما في الموارد التي تفتقر إلييا

الذي  2005أيار/ مايو  5أقيـ أوؿ منتدى اقتصادي تركي عربي في مدينة إسطنبوؿ التركية في ف
مف رجاؿ األعماؿ والمستثمريف العرب واألتراؾ واألميف  600شاركة نحو ُعِقد عمى مدى يوميف بم

  http://turkpress.co/node/4917عمى الموقع االلكتروني:، القدوفالعاـ لمجامعة العربية )
طار تنشيط العالقات كانطالقة جيدة لتوسيع فرص االستثمار في تركيا في إ(.2015.12.16)

وأسفر المنتدى عف إصدار بياف يعرب عف تطابؽ ، التركية العربية عمى مختمؼ األصعدة والمياديف
قد تجسد ىذا االنفتاح في عدة اتفاقيات و  راقيو  الرؤية بيف الطرفيف مف أجؿ بناء شرؽ أوسط آمف

 أىميا:
  :االتفاقية العامة لمتعاون االقتصادي -1

العالـ العربي بغرض خمؽ و  ضماف تسييؿ انتقاؿ رؤوس األمواؿ بيف تركيا تعمؿ االتفاقية عمى
نتاج الثروات.و  أسواؽ إسالمية  ا 

 االتفاق اإلطاري لنظام األفضمية التجارية بين أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي  -2
 تعزيز التبادؿ التجاري بيف الدوؿ األعضاء.و  تيدؼ االتفاقية إلى تنشيط

 :االستثمار ضمانو  اتفاقية تشجيع -3
تضمف ىذه االتفاقية مزايا خاصة لمتبادؿ التجاري بتخفيض الضرائب الجمركية  الرسـو بيف 

 منفردة: و  كما رصدنا صور أخرى بينية، الدوؿ األعضاء
 لبناف.و  إنشاء منطقة تبادؿ حرة في المنطقة الواقعة بيف تركيا سوريا العراؽ -

http://turkpress.co/node/4917
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، )نركيزياف 2009مميار دوالر سنة  8ثمارات تفعيؿ التعاوف التركي الخميجي فبمغت االست -
:http://carnegieendowment.org/sada/?fa=42147&lang=a2015.11.13) 

إلى  2000٪ سنة 10نمو حجـ المبادالت االقتصادية بيف تركيا والدوؿ العربية لتنتقؿ مف  -
 (.2015، ) خورشيد 2012٪ سنة 28

وىما مشروع الربط الكيربائي ، التحيتة إقامة مشروعيف ضخميف في مجاؿ الطاقة والبنى -
 لبنافو  مشروع شبكات الغاز بيف الكتؿ المحورية في المنطقة :تركيا سوريا العراؽ مصرو  السباعي

بتقوية العالقات بيف الدوؿ و  إذ سيمسح المشروعيف بتمويؿ المنطقة بالمواد الطاقوية، حتى ليبياو 
 (  114ص، 2010، )الحمش

تركيا والجزائر بشكؿ كبير إذ تـ إبراـ بروتوكوؿ تعاوف المكمؿ لبروتوكوؿ تعززت العالقات بيف 
وقد فاؽ حجـ التبادؿ التجاري بيف ، 1983.10.20التعاوف االقتصادي والتقني والعممي المبـر في 

عمى  2015.08.15،، )سيعداف2014مميارات دوالر سنة  5البمديف مبمغ 
الموقع

kdhttp://elmihwar.com/ar/index.php/mobile/%D8%%84%D9%88%D8%B7%D9%86
%D9%8A/33475.htm ، فأصبحت تركيا ثاني شريؾ اقتصادي لمجزائر خارج االتحاد األوروبي )

كما ، متوزعة عمى مختمؼ األنشطة 2012شركة تركية عاممة بالجزائر سنة  200بعد الصيف ب 
دوالر مف إنجاز الشركة التركية  مميوف 300الصمب بمبمغ و  أسس البمداف لمشروع بناء مصنع لمحديد

يفسر التجاوب و  .(2014، األتراؾ )بوزيافو  وظيفة عمؿ لمجزائرييف 4000توزياليو الذي يوفر 
 الجزائري باالىتماـ بالتجربة التركية.

 .: االتفاقات العربية التركية01جدول رقم 

 مجاالت االتفاق عدد االتفاقيات الدولة

 السياحة...، النقل، التجارة، ناحي االقتصاد:الضرائبمست االتفاقيات جل م 14 مصر

 تجاري ضريبي 00 األردن

 صناعي تجاري 06 عمان

 تجاري ضريبي 03 البحرين

 صناعي تجاري 03 سوريا

 صناعي تجاري 02 تونس

 صناعي 02 قطر

 صناعي 01 الجزائر

 تجاري 01 المغرب
 تجاري 01 فمسطين
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  من إعداد الباحثة. المصدر: 
يقؿ ، اتساقا مع يتضمنو الجدوؿ أعاله تتصدر مصر قائمة الدوؿ المتعاوف اقتصاديا مع تركيا

الواردات بيف الطرفيف و  غير أف بيانات الصادرات، دوؿ المغرب العربيو  التعاوف مع دوؿ الخميج
 جزائر والسعودية.السيما مع ال 2008و 1999عرفت تصاعدا ميما بيف سنتي 

  :الخاتمة
ال يدع التحوؿ في العالقات العربية التركية بعد الثنائية القطبية مجاال لمشؾ في أف العالـ العربي 
يقدـ بديال استراتيجيا عف شركائيا التقميدييف وفي مستوى الطموحات المرصودة السيما في ظؿ زخـ 

الحافز الرئيسي ، اؾ والعرب زمف الخالفة العثمانيةالمقومات التاريخية الثقافية المشتركة بيف األتر 
مف ثمة  ، إلعادة صياغة العالقات بيف الطرفيف بصورة إيجابية تسمح باستفادة الطرفيف عمى حد سواء

 توصمت الورقة البحثية إلى جممة مف المستخمصات أىميا:
في إحراز عضوية  لـ تنثف تركيا عف مسعى الشراكة اإلستراتيجية مع الغرب رغـ عدـ النجاح .1

عف شركاء جدد غير تقميدييف -التنميةو  حزب العدالة–االتحاد األوروبي وال يعد بحث صناع قرارىا 
سوى مسعى ثانوي لتنويع األسواؽ االقتصادية و.األىـ مف ذلؾ البحث عف قواعد جديدة لموازيف 

 القوى في المنطقة.
ىو و  جوارىا لـ تجد طريقيا إلى الحؿو  ياالزالت المشكالت الحقيقية العالقة)المياه( بيف ترك .2

 في اتجاه واحد.و  دليؿ عمى أف تركيا تحاوؿ أف تصوغ شراكة بمرجعة ذاتية
االىتماـ التركي بالتحالؼ مع المنطقة العربية عامة والشرؽ األوسط خاصة نابع مف فراغ  .3

نموذج فاعؿ محوري قيادي في المنطقة السيما بعد احتالؿ العراؽ والذي تتوؽ تركيا لشغمو بطرح 
 التعايش والتكتؿ مع جميع األطراؼ المتجاورة.و  يؤمف بإستراتيجية الحوار

التفات تركيا لمعالـ العربي كشريؾ قوي ينـ عف توجو سيكو سياسي مؤداه نشر عثمنة جديدة  .4
ورية بالمصالحة مع الذات ومع المرجعية التاريخية لمدولة التركية التي تجد أصوليا في ىوية اإلمبراط

 وىذا بتحريؾ مف البنية األيديولوجية لحزب العدالة والتنمية . العثمانية اإلسالمية
تمفصؿ التفعيؿ الحقيقي لمشراكة التركية العربية حوؿ المدخؿ االقتصادي مف خالؿ  .5

 بروتوكوالت التعاوف مما سيسمح حتما بتجسير التفعيؿ نحو المجتمعات في حد ذاتياو  االتفاقيات
ىي ضمانة قوية ، و ممية تصدير صورة جديدة لدى كؿ طرؼ اتجاه الطرؼ اآلخريطور مف عو 

 الستمرار العالقة عمى المدى البعيد.

 تجاري 01 الكويت
 تجاري 01 اإلمارات
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 لتعزيز العالقات التركية العربية نقترح توصيات مف شأف النظر في إمكانية تطبيقيا أف يعمقيا 
 نذكر منيا:و  ويحافظ عمى وتيرتيا اإليجابية

 مف خالؿ بناء تكتالت تركية عربية شكؿ مجالس تعاوفضرورة تعميؽ صور المأسسة   .1
 المنتديات متنوعة  المجاالت.و 

تفعيؿ حركة التبادالت العممية بيف النخب التركية والعربية والمراكز البحثية المشتركة التي  .2
تشكؿ أرضية وقاعدة صمبة لتحصيؿ التثاقؼ واالحتكاؾ ما مف شأنو أف يذلؿ عقبات التواصؿ 

 وسع مف دائرة التقارب عمى أصعدة جديدة.الثقافي  وي
االلتحاـ في مواقع المنظمات لدولية كاألمـ المتحدة لتشكيؿ كتمة فاعمة تخدـ القضايا  .3

 اإلستراتيجية بيف الطرفيف.و  المشتركة
تعزيز التعاوف األمني بيف تركيا والعرب والذي بقي محتشماف وذلؾ مف خالؿ تنظيـ  .4

تركيا تتقارباف في القوة و  عسكرية في مجاؿ التدريب فمثال الجزائرالمناورات وتبادؿ الخبرات ال
 العسكرية.
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